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Kizza, het adoptiekind van De Windroos!
Dit is Kizza Muhammed. Hij is 22 juni 10 jaar geworden. Kizza woont
in Uganda bij zijn vader en moeder met 4 broertjes en zusjes. Hij
woont op de vlakten van Kasokoso North. Kizza werkt thuis hard mee.
Water halen en schoonmaken zijn zijn huishoudelijke taken. Zijn
vader heeft soms werk als dagarbeider en zijn moeder heeft soms
werk als verkoopster op de markt.
Dankzij onze sponsoring kan Kizza naar school, krijgt hij te eten op
school en medische hulp. De meesten volwassenen in Kasokoso North
zijn namelijk werkeloos en verdienen een klein beetje geld op de
markt of op het land. Compassion zorgt ervoor dat door het onderwijs van deze kinderen
hele gezinnen van ergste armoede worden gered. Door onderwijs heeft Kizza kans op een
betere toekomst voor hem en zijn familie.
Net als ieder jaar schrijven we brieven naar Kizza en we zullen ook
vast een brief terugkrijgen. Voorheen duurde het 2-3 maanden
voordat een brief aankwam, sinds dit schooljaar kan het via het
internet, dus zal Kizza onze post sneller ontvangen.
We zouden het heel fijn vinden wanneer jullie ons willen helpen
om Kizza te ondersteunen. Elke maandag mogen de kinderen
zendingsgeld mee naar school nemen. We besteden er dan ook
even kort aandacht aan. We vinden het erg belangrijk om de
kinderen op school te leren om te zien naar elkaar maar ook naar
de wereld om ons heen.
Alvast bedankt voor jullie bijdrage! Team van De Windroos
Nieuwe leerlingen
Wij tellen, zoals gebruikelijk, op 1 oktober hoeveel kinderen op De Windroos zijn. Dat is
belangrijk voor het schooljaar 2017-2018. Natuurlijk willen wij ook graag weten hoeveel
kleuters na 1 oktober bij ons op school komen. Dit is met name belangrijk voor het aantal
kleutergroepen, maar ook voor het aantal leerkrachten in de komende jaren.
Heeft u een zoon of dochter die 2,5 jaar of ouder is, maar nog niet bij
De Windroos is aangemeld? U wilt dit wel doen? Wilt u dan zo
vriendelijk zijn om dit aan mij door te geven?
Weet u van mensen in uw omgeving met kinderen in deze leeftijd?
Wilt u hen ook op onze school wijzen? Zo houden wij op woensdag
16 november tussen 09.00 en 15.00 uur Open Huis, vooral voor nieuwe ouders
in de wijk. Nadere informatie volgt.
Juf Els
Vrijdag 18 november trekt deze juf voor de laatste keer de
schooldeur van De Windroos achter zich dicht. Ruim 35 jaar is zij juf
geweest in allerlei functies.
Wie daarna bij juf Maartje en de kinderen van 1/2b op vrijdag in de
groep komt, is nog niet 100% zeker. Zodra het helemaal rond is, laten
wij het u weten. Ook v.w.b. het afscheid van juf Els hoort u later
meer van ons.

Koffie- inloopochtend
Vorig schooljaar hadden we 1x per maand een koffie-inloopuurtje.
Na een redelijk goed begin, kwam de klad er een beetje in.
Zat ’t in het tijdstip, het ontbreken van een afgesproken onderwerp
of was het nog iets anders?
We vinden het een te waardevol moment om zomaar te stoppen. Er leeft genoeg onder de
ouders en ook op school. Meer dan interessant en goed genoeg om met elkaar over in
gesprek te (blijven) gaan.
We gaan dus door, maar op een ander moment en met van te voren opgegeven
onderwerp(en). De eerste koffie/thee inloop is op woensdagochtend 5 oktober vanaf 11.30
uur. Bij de klassen heeft een A4tje gehangen waarop u onderwerpen kon aangeven. Het
eerste hoort u binnenkort van ons! Heeft u een gespreksonderwerp? Laat het ons s.v.p.
weten. U bent natuurlijk van harte welkom!
Regel van de week
Iedere week staat een (plein)regel centraal waar we extra aandacht
aan besteden. Volgende week is dat de regel: We bieden elkaar
gemeend excuses aan als er iets mis gaat en accepteren dit ook.
In de week daarna hebben we het met name over: We gaan netjes
met ons spelmateriaal om op het plein en ruimen het, direct na de
bel, samen op de juiste plaats op.
Natuurlijk ‘vergeten’ we de andere afspraken niet !
Dieren van De Windroos voor Oxfam
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat iedere groep voor € 150,- dieren mag
uitzoeken die aan mensen in ontwikkelingslanden worden gegeven. Oxfam Novib is de
organisatie die dit regelt. De kinderen hebben de volgende dieren uitgekozen om hun
belangrijke rol ver weg te gaan spelen:
Groep 1/2a: ezel – geit – 5 eenden
Groep 1/2b: geitenpaar – beestenboel – bijenkorf - eenden
Groep 3:
2 geiten – beestenboel – 20 kippen
Groep 4:
koe – kip – 2 eenden
Groep 5:
koe - geit
Groep 6/8b: koe – 20 kippen
Groep 7/8a: koe – 10 kippen – 5 eenden
Geweldig! Hiermee kunnen de mensen veel beter zelf voorzien in hun dagelijkse
levensbehoeftes. Iedereen heel erg bedankt voor het helpen realiseren van deze
fantastische opbrengst!
Schoolfotograaf
Dinsdag 13 september komt de schoolfotograaf naar onze school. Alle
kinderen gaan die ochtend eerst naar hun eigen lokaal. Er worden
groepsfoto’s, individuele en broertjes/zusjes foto’s gemaakt (als ze op
De Windroos zitten).Hebt u kinderen die nog niet of niet meer op onze
school zitten en wilt u ze toch met uw andere kind(eren) op de foto
hebben? Dat kan op woensdag 5 oktober tussen 12.00 en 12.45 uur.

Kind op Maandag
De Bijbelverhalen in de week van 5 september gaan over:
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
En in de week van 12 september over:
Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-25
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Naar de farao, Exodus 5:1-9
Jarigen
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16 september
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19 september
21 september

Bob Prikker
Xiara Arnoldus
Morris Corts
Guus Twilt
Lianne Boerefijn
Son Janssen
Laurens Hoogeveen

Belangrijke data
Dinsdag 13 september
Woensdag 21 september
Woensdag 28 september
Woensdag 5 oktober
Maandag 10 oktober
Maandag 17 oktober
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De schoolfotograaf komt.
Jaarmarkt – alle kinderen vrij.
Studiemiddag team Sociale Veiligheid
Start van de Kinderboekenweek
Ouderavond Sociale Veiligheid
1e dag van de herfstvakantie.

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email: dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 23 september 2016

Voor informatie & tips van Alphen Beweegt @ het Centrum voor jeugd en
Gezin zie de volgende blz!!

Wist je dat ieder kind 1 liter water op een dag nodig heeft.
Water uit de kraan of thee zonder suiker is een goede keuze in de pauze.
Vruchtensap of frisdrank bevatten veel suiker dat niet alleen veel calorieën
levert maar ook kan zorgen voor tandbederf.

Slimmer en socialer
Buitenspelen heeft een positief effect op het concentratievermogen en de
leerprestaties op school. Kinderen die veel (buiten) spelen hebben een betere
hersenontwikkeling en leervermogen dan kinderen die weinig en/of binnen spelen.

Warme aandacht en steun
Je kind heeft materiële dingen nodig zoals kleren, eten en een veilig huis. Daarnaast hebben
kinderen ook behoefte aan zorg, warme aandacht en aanmoediging!
 Aandacht kun je bijvoorbeeld geven door gesprekjes met je kind te voeren
en samen dingen te doen.
 Door positief te reageren, zoals met een knuffel, een compliment of een
kleine beloning, moedig je je kind aan als het zich goed gedraagt. Kinderen
voelen zich daardoor gewaardeerd en gezien en krijgen een positief
Wist je dat: Na een hele nacht slapen en niet eten de hersenen en het lichaam
zelfbeeld, wat weer helpt om ook lastige dingen aan te pakken.
voedsel nodig hebben! Dus vergeet niet om te ontbijten voor je naar school gaat!
 Steun is ook rekening houden met wat je kind wil en het de kans geven om
veel
te ontdekken.
Tel eens:
hoeveel
stappen loop je naar school? En vraag eens aan je vriendje of
vriendinnetje, hoeveel stappen die loopt naar school? Wie loopt de meeste
Bij vragen kijk op www.cjgalphenaandenrijn.nl of bel naar 088 2542384
stappen?

Slapen:
Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te
kunnen ontwikkelen, te groeien en overdag voldoende energie te hebben.
Duidelijkheid en structuur
 Bij een kleuter is het handig om een vast dagritme te hanteren. Dat wil
zeggen vaste momenten voor opstaan, eten en naar bed gaan.
 Dat wordt in de loop van de basisschool lastiger door activiteiten die je
kind doet. Sportverenigingen trainen vaak 's avonds, waardoor je niet
allemaal op het zelfde tijdstip eet. Probeer dan in ieder geval in het
weekend gezamenlijke momenten te hebben.
 Een kleuter heeft het nog nodig om duidelijk te horen wanneer het bedtijd
is. Als je kind wat ouder wordt, gaat je kind waarschijnlijk zelf naar bed.
Maak goede afspraken over wanneer je kind gaat slapen en spreek je kind
aan als het zich niet aan de regels houdt.
Bij vragen kijk op www.cjgalphenaandenrijn.nl of bel naar 088 2542384

